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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum  

Penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan observasi, 

kemudian hasil dari wawancara serta observasi tersebut dianalisis oleh peneliti. 

Analisis yang dilakukan oleh peneliti ini berfokus pada Legato Music School 

yang meliputi Profil, Sejarah, Organisasi, Logo, serta kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan Oleh Legato Music School. Agar penelitian ini objektif dan akurat 

maka peneliti melakukan wawancara serta observasi dengan Pemilik Legato 

Music School, Guru, Murid serta Orang Tua Murid. Untuk Penelitian yang telah 

dilakukan di Legato Music School yang bertempat di Jl.Griya Permata 1 no 3B 

lingkungan Ambarawa Asri RT 11 Rw 12 Bawen, Kab. Semarang. 

 

 

Gambar 1 

Bangunan Legato Music School 



25 
 

( Sumber :Data Primer, 2019.) 

 

 

Gambar 2 

Aula Legato Music School 

( Sumber : Data Primer, 2019. ) 

 

4.2 Profil Legato Music School 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Legato Music School sekolah musik 

Pertama yang ada di Ambarawa Bawen dan sekitarnya. Sekolah musik yang 

beralamat di Jl.Griya permata 1 no 3 B lingkungan Ambarawa Asri Rt 11/12 ini 

memiliki luas tanah : 316 m2 dan Luas Bangunan 520 m2 yang mempunyai 

motto "Ceria bersama musik", dimana Legato ingin menjadikan siswa siswi 

kami ceria memainkan alat musik dan bermusik. Legato juga membuka kelas 

privat dan group. Kelas privat satu instruktur mengajar 1 siswa, sedangkan 

kelas  group satu instruktur mengajar 2-3 siswa. Legato membuka kelas piano, 
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keyboard, drum, vokal, biola, gitar, saxophone, flute, dan musikalisasi anak. 

Kurikulum yang dibuat per level tiap instrumennya. Biaya kursus yang ringan 

dengan tempat kursus yang memadai. Konser kelas besar diadakan sekali 

setahun. Dan konser kelas kecil diadakan tiap minggunya di Bulan Januari 

Februari, Juni dan Juli. Ujian kenaikan level bagi siswa yang sudah 

menyelesaikan buku per levelnya, dengan diberikan sertifikat yang diakui oleh 

dinas pendidikan setempat.  

4.2.1 Identitas Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) 

Nama : Legato Music School 

Alamat : Jl.Griya Permata 1 no 3B lingkungan Ambarawa Asri Rt 11 

Rw 12  Bawen, Kab. Semarang 

Telp : 0856 – 4354 – 0806 

        (0298) 523207 

Email Website: http://legatoambarawa.blogspot.com/p/tentang-kami.html 

 

4.2.2 Identitas Informan 

Nama : Ratri Septiana Putri 

Usia : 33 Tahun 

Alamat : Jl.Griya Permata 1 no 3B lingkungan Ambarawa Asri Rt 11 

Rw 12 Bawen, Kab. Semarang 

Jabatan : Pemilik Legato Music School 

4.3  Sejarah Berdirinya Legato Music School 

Awal mula berdirinya Legato Music School karena pemilik memiliki 

passion di bidang musik dan awal mulanya pemilik pernah bekerja di salah satu 

toko alat musik di salatiga beliau berfikiran jika ingin mendirikan sebuah 

tempat kursus musik namun tidak memiliki modal yang cukup. Beliau 

kemudian memutuskan untuk mendirikan Legato Music School meskipun 

http://legatoambarawa.blogspot.com/p/tentang-kami.html
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dengan modal yang minim dan tempat yang kecil. Legato berdiri pada 1 Juni 

2009 yang mulai aktif pada pertengahan Juni 2009 karena harus 

mempersiapkan alat, tempat dan pengajar untuk melakukan tugas di Legato 

Music School. 

“Berdirinya Legato mulai 1 Juni 2009 nah itu sebelumnya kami persiapan 

tempat dibulan Juni 2009 dan karena Maret saya lulus kuliah terus bingung 

mau ngapain akhirnya saya berkerja dulu di salah satu toko musik di salatiga 

tapi terus terfikirkan untuk mendirikan les lesan tapi modal tidak ada ya terus 

dipikirkan akhirnya jadi mendirikan meskipun itu tadi modal minim dan 

template kecil dulu aku buka kontrak di depan SMA Virgo Fidelis satu  tahun 

disitu murid ki cuma 30 atau 40 gitu lupa terus tahun ke dua mendingan ada 

sekitar 80 anak” ( Wawancara dengan Ratri Septiana Putri, tanggal 19 

September 2019 )  

 

4.4  Visi Misi Legato Music School 

Visi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) di bidang Seni Musik 

Misi : Mencetak Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang terampil dalam bidang 

Seni Musik Mengembangkan Seni Musik bukan secara teori saja tetapi juga 

dengan praktek sehingga memberikan pelajaran terbaik kepada masayarakat. 

Tujuan : Mengenalkan Seni Musik kepada Masyarakat sekitar dan 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang musik untuk masayarakat 

sekitar. 
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4.5  Susunan Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI  

(LKP LEGATO MUSIC SCHOOL) 

      SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBINA 

DISDIKBUDPORA 

KABUPATEN SEMARANG 

PENGELOLA 

RATRI SEPTIANI PUTRI,S.Sn 

PIMPINAN 

RATRI SEPTIANI PUTRI,S.Sn 

SEKRETARIS 

D. YOHAN PERMADI ,S.Si 

BENDAHARA 

H TRI PRASETYO ADI 

INSTRUKTUR 

1. DAVID EDWIN 

2. YUDHIS HARYO TETUKE 

3. MINATI LIFIEFNA 

4. GERRY 

5. SAMUEL EVAN 

NATHANAEL T 

6. FERRY VIRGIAWAN 

TAMPATANDA 

7. NADINE  

TATA USAHA 

NICOLAUS FAJAR SETYAWAN 

PESERTA KURSUS 
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“ya tugasnya beda beda tapi ya kayag aku pimpinan paling ya ngecek ngecek 

ada yang ngerjain mas pras sama mas tulus yang bantuin untuk admin sama 

TU ya tugas antar jemput juga mas tulus yang guru sih lalu yang di instruktur 

itu guru semua bendaharanya mas pras juga nyambi guru sekretarisnya pak 

yohan juga nyambi guru semua nyambi guru kecuali mas tulus ya itu full di 

TU kebanyakan dan antar jemput” 

( Wawancara dengan Ratri Septiana Putri, tanggal 19 September 2019 )  

Susunan organisasi Legato Music School sudah ada sejak awal berdirinya yaitu 

tahun 2009 dan  organisasi yang ada di Legato Music School tidak memiliki 

periode Jabatan karena hanya orang orang terpercaya yang dimasukan didalam 

organisasi.  

“organisasi yang ada semua nya jadi guru dan kenapa memilih orang orang 

tersebut ya karena terpercaya dan sudah teruji kesetiaannya oraganisasi 

dibuat tahun pertama legato ada sih makannya yang tercantum itu orang 

orang kepercayaan yang dari awal sampai sekarang” (Wawancara dengan 

Ratri Septiana Putri, tanggal 19 September 2019 ) 

4.6  Logo Legato Music School 

Berikut ini adalah logo dari Legato Music School 

 

         Gambar 3 

          Logo Legato Music School 

        ( Sumber : Data Primer, th 2019) 
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Keterangan :  Makna Logo:  Piano  menyimbulkan tempat Kursus Musik. 

Tulisan Legato artinya  nyambung.  

 

 “Makna Legato : Piano ya menyimbulkan Les music aja sih tapi kalau arti 

kata Legato kalau artinya kan nyambung menyambung jadinya pengennya sih 

les nya terus hidup dan menyambung sampai seterusnya kalau stakato kan 

putus putus nah gitu” 

( Wawancara dengan Ratri Septiana Putri, tanggal 19 September 2019 )  

4.7  Kegiatan Legato Music School 

Legato Music School memiliki beberapa kegiatan sejak berdirinya sampai 

penelitian ini dijalankan, pada tahun pertama sampai tahun ketiga diadakan 

ujian kenaikan tingkat selanjutnya tahun ketiga sampai sekarang mulai ada 

penambahan kegiatan yaitu meliputi konser kecil yang diadakan setiap 6 bulan 

sekali serta konser besar setiap satu tahun sekali dan kegiatan diluar seperti 

menerima tawaran event. Dalam menjalankan lembaga kursus musik perlu 

kegiatan kegiatan penunjang sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap 

peserta didik yang telah melakukan kegiatan kursus secara rutin. Kegiatan yang 

dimaksud berpedoman pada kegiatan kegiatan  yang mampu menambahkan 

rasa percaya diri anak kalau dalam satu tahap ke tahap yang lain ia sudah 

mampu dan menguasai materi dan praktek yang diajarkan oleh guru yang 

mengajar di sana. Salah satunya Legato Music School yang dimana selalu 

menyediakan kegiatan kegiatan sebagai bentuk apresiasi terhadap anak 

didiknya yang pertama adalah Home Concert Legato Music School 
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      Gambar 4 

Kegiatan Mini Konser Rutin Legato Music School 

        ( Sumber : Data Primer, th 2019) 

Kegiatan Rutin Mini Konser Legato Music School yang bertemakan “ Meraih 

Bintang Bersama Musik “ yang diadakan pada tanggal 24 November 2019 di 

tempat Wisata Dusun Semilir ini merupakan kegiatan rutin yang diakan setiap 6 

bulan sekali oleh Legato Music School. Tempat untuk konser biasanya selalu 

berubah ubah. 

 

      Gambar 5 

Kegiatan Festival Gamblok  

          ( Sumber : Data Primer, th 2019) 
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Kegiatan Festival Gamblok yang diadakan oleh panitia  dimana Legato Music 

School diberi kesempatan menampilkan pertunjukan musik dari anak didik 

legato. Ini merupakan kegiatan yang diambil Legato sebagai bukti jika anak 

didik yang menjalani kursus disana berani tampil di depan umum. 

 

      Gambar 6 

Kegiatan Kursus Lukis Rutin  

        ( Sumber : Data Primer, th 2019) 

Gambar 6 merupakan kegiatan kursus rutin melukis yang Legato Music School 

sediakan dan kegiatan melukis ini diadakan setiap hari jumat dan sabtu pukul 

15.00 sampai pukul 16.00 WIB di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 

Legato Music School. 
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4.8  Media Komunikasi Legato Music School 

 

      Gambar 7 

( Halaman beranda Facebook dalam Ratrie Putrie)                                                    

  (Sumber: Facebook Pemilik Legato ) 
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      Gambar 8 

( Halaman beranda Instagram Legato Music School n Sales)                                                    

  (Sumber: Instagram Pemilik Legato ) 

 

“Facebook, instagram sama status WA tapi promosi gini yang promosi malah 

orang orang tua terus dana juga yang cariin orang tua  murid sampai ke 

bupati aku kadang juga bingung malah sampai segininya ya mungkin Tuhan 

udah ngatur semua aku mah cuman bisa bersyukur masih ada orang orang 

baik yang dikirim Tuhan buat bantu” (Wawancara dengan Ratri Septiana 

Putri, tanggal 19 September 2019.) 

 

 


